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ALUSTAVIA TULOKSIA LAPE-AKATEMIAN ULKOISESTA ARVIOINNISTA 
 

Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin johtamista tukeva, valmennuksellinen 

oppimisprosessi LAPE-akatemia käynnistyi valtakunnallisella startilla Helsingissä 

maaliskuussa ja on jatkunut toukokuusta lähtien kolmella teemakohtaisella 

valmennuspäivällä Manner-Suomen kaikissa maakunnissa. Yhteensä 40 alueellisesta 

tilaisuudesta koostuva valmennusprosessi päättyy marraskuun lopulla. 

 

LAPE-akatemia tavoittanut laajan toimijajoukon, palaute ollut myönteistä 

 

LAPE-akatemiatilaisuuksien palautekyselyjen pohjalta voidaan todeta, että viimeiseen 

valmennusvaiheeseen mennessä oppimisprosessi on tavoittanut niin ylintä johtoa, 

keskijohtoa kuin asiantuntijoitakin eri organisaatioista. Eniten ohjelmaan on osallistuttu 

kunnista ja kuntayhtymistä, mutta mukana on ollut laaja kirjo toimijoita myös järjestöistä, 

seurakunnista, valtiolta ja maakuntaliitoista sekä erilaisista asiantuntijaorganisaatioista. 

Sivistyksen ja soten hallinnonalarajat ylittävään yhteistyöhön tähtäävä valmennusohjelma 

on tavoittanut lähes saman verran niin sosiaali- ja terveystoimen kuin sivistystoimenkin 

edustajia. Mukana on ollut jonkin verran myös yleisjohdon toimijoita. 

 

Lokakuun puoliväliin mennessä pidettyihin I- ja II-vaiheen valmennustilaisuuksiin on 

osallistunut paikan päällä yhteensä 1 691 henkilöä 223 eri kunnasta, mikä kattaa 72 % 

Manner-Suomen kunnista. Osallistujamäärät ovat tosiasiallisesti näitä lukuja kattavammat, 

sillä tilaisuuksiin on ollut mahdollisuus osallistua myös etäyhteyden välityksellä ja niitä on 

voinut seurata myös jälkitallenteena. Myös kuntien osallistuminen on tosiasiallisesti ollut 

kattavampaa, sillä ne ovat välillisesti voineet osallistua valmennusprosessiin myös sote-

kuntayhtymien toimijoiden kautta. 

 

Palaute tilaisuuksista on ollut myönteistä. Asteikolla 1-10 valtakunnallisen startin 

keskiarvo oli 7,95, I-valmennuksen 8,32 ja II-valmennuksen 8,31. Tilaisuuksien sisällöt ja 

järjestämistapa ovat saaneet kiitosta ja osallistujat ovat kokeneet oppineensa uutta tai 



   2 (4) 
  
  
 25.11.2019   

 

Turun yliopisto | Kauppakorkeakoulu 
20014 Turun yliopisto 
Puhelin 029 450 5000 utu.fi/tse 

 

saaneensa aikaisemmalle tiedolleen vahvistusta. Myös osallistujien toivomaa 

vuorovaikutteisuutta on pystytty lisäämään valmennusprosessin edetessä. 

 

LAPE-kehittämistyöllä vahva pohja oppimisprosessin käynnistyessä 
 

Valmennusprosessin alkuvaiheessa kesäkuussa toteutettuun valtakunnalliseen kyselyyn 

vastasi yhteensä 106 sivistyksen, sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä hyvinvointipalvelujen 

edustajaa kaikkiaan 92 kunnasta, mikä kattaa 31 % Manner-Suomen kunnista. Kyselyllä 

kartoitettiin LAPE-kehittämistyön nykytilannetta, hyvinvoinnin strategista ja 

yhteensovittavaa johtamista sekä toimialojen keskinäistä yhteistyötä kunnissa. Vastaajista 

81 % oli toimialajohtoa, 17 % esimiehiä ja 2 % asiantuntijoita. 

 

Kyselyn tulosten perusteella LAPE-kehittämistyön tavoitteet oli LAPE-akatemian 

käynnistysvaiheessa sisäistetty kunnissa hyvin. Vastaajat arvioivat, että kunnan toimijoille 

oli tarkentunut kokonaiskuva lasten, nuorten ja lapsiperheiden tarpeista (87 %). Toimijat 

myös kokivat järjestöjen ja seurakuntien tuottamien tukimuotojen olevan osa kunnan 

palvelukokonaisuutta (85 %). He katsoivat, että kuntaan oli muodostunut yhteinen lapsi- ja 

perhelähtöinen tahtotila (83 %) sekä kokonaiskuva sivistyksen ja soten yhteisestä 

toimintaympäristöstä (83 %). 

 

Hyvinvointia edistäviä rakenteita ja prosesseja oli jossain määrin kehitetty myös 

käytännössä. Kunnissa oli muokattu palvelurakennetta vastaamaan paremmin 

asiakastarpeita (67 %), työntekijöiden osaamista oli uudistettu muutosta tukevaksi (66 %) 

ja painopistettä oli siirretty korjaavista ennaltaehkäiseviin palveluihin (63 %). Kunnissa oli 

jossain määrin myös kehitetty lapsen oikeuksiin perustuvaa päätöksentekoa (59 %). 

 

Yhteisten hyvinvointitavoitteiden jalkauttaminen haasteena 
 

Hyvinvoinnin yhteensovittavaa johtamistyötä tehdään kuntien LAPE- tai muissa 

vastaavissa ryhmissä, joita oli perustettu 95 % kyselyyn vastanneista kunnista. Ryhmän 

toiminnan katsottiin perustuvan avoimeen keskusteluun (87 %), vahvaan luottamukseen 

(81 %) ja riittävään osaamiseen lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelujen 

kehittämisestä (82 %). Kohtalaisesti katsottiin toteutuvan ryhmän sitoutumisen yhteisiin 

tavoitteisiin (62 %) ja kerätyn hyvinvointitiedon säännöllisen hyödyntämisen (60 %). 
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Ryhmällä katsottiin myös olevan kohtalaisen hyvin toimivaltaa (62 %) ja tukea ylemmältä 

johdolta ja päättäjiltä (58 %). 

 

Kehitettävää oli kuitenkin vielä LAPE-ryhmän tavoitteiden jalkauttamisessa arjen 

toiminnaksi. Alle puolet (44 %) vastanneista katsoi, että henkilöstön sitouttaminen 

yhteisten tavoitteiden toteuttamiseen sujui hyvin ja vain neljännes vastaajista katsoi, että 

ryhmän päätöksistä tiedotetaan aktiivisesti henkilöstöä. Asiakkaiden näkemyksiä ei 

myöskään kerätty aktiivisesti toiminnan tueksi: vain 35 % vastaajista totesi asian 

toteutuvan erittäin tai melko hyvin.  Aikaresurssin riittämättömyys oli yksi tätä tulosta 

selittävä tekijä: vastaajista vain viidennes koki, että ryhmällä on riittävästi aikaa paneutua 

lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelujen kehittämiseen. 

 

Valmiutta yhteistyöhön on, toimintakulttuurin muutostyö on vielä kesken 
 

Kunnan toimialojen keskinäinen yhteistyö lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin 

edistämisessä arvioitiin hyväksi tai vähintään kohtalaiseksi. Vahvuutena koettiin se, että 

toimialojen työntekijät tekivät keskenään tiivistä yhteistyötä (68 %) ja työntekijöiden 

kesken vallitsi vahva luottamus (64 %). Kunnissa oli myös luotu uusia poikkihallinnollisia 

malleja lasten, nuorten ja perheiden palveluihin (57 %) ja asiakkaiden tarpeet otettiin 

kokonaisvaltaisesti haltuun monialaisessa yhteistyössä (53 %). Sen sijaan asiakkaita 

koskeva tiedonkulku eri toimialojen työntekijöiden välillä ja resurssien uudelleen 

suuntaaminen toteutui vain noin kolmanneksen mielestä hyvin. Samoin vain noin 

neljännes vastaajista arvioi, että lasten, nuorten ja lapsiperheiden aito kuuleminen heitä 

koskevien palvelujen suunnittelussa toteutui erittäin tai melko hyvin. Näihin edellä 

mainittuihin seikkoihin on LAPE-akatemialla pyritty vaikuttamaan ja loppukyselyssä 

tavoitteiden toteutumista tullaan vielä arvioimaan. 

 

Tutkimustuloksissa oli selkeä ero kunnan eri toimialojen kesken.  Sosiaali- ja terveysalan 

toimijat kokivat pääsääntöisesti sivistystoimen edustajia useammin, että LAPE-

kehittämistyön tavoitteet, hyvinvoinnin strateginen ja yhteensovittava johtaminen sekä 

kunnan toimialojen keskinäinen yhteistyö toteutuvat erittäin tai melko hyvin. 

Vastaavanlainen tulos saatiin koskien kuntakokoa: mitä suuremmasta kunnasta oli kyse, 

sitä paremmin vastaajat katsoivat näiden tavoitteiden toteutuvan. Tulokset viittaavat 

siihen, että tulevia hyvinvoinnin johtamista tukevia kehittämispanoksia tulisi erityisesti 

kohdentaa kuntien sivistystoimeen sekä kooltaan pienempiin kuntiin. 
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Kuntien johtavien viranhaltijoiden teemahaastattelut vahvistivat alkukyselyn kautta saatuja 

tuloksia. Haastateltavat olivat sisäistäneet hyvinvoinnin keskeiseksi tavoitteeksi, joka oli 

sisällytetty myös kunnan strategisiin asiakirjoihin. Kunnat ovat kuitenkin eri vaiheissa 

hyvinvoinnin kehittämistyössä ja kokemus LAPE-akatemian tarpeesta vaihteli sen 

mukaisesti. Haastateltavat arvostivat LAPE-akatemian tuomaa mahdollisuutta toimijoiden 

kohtaamiseen ja verkostoitumiseen sekä akatemian kautta saatavia työkaluja 

kehittämistyöhön. LAPE-muutosagenttien ja kunta-agenttien työ nähtiin merkityksellisenä 

ja haastateltavat toivoivat pitkäjänteistä hyvinvoinnin edistämiseen liittyvää tukea alueille 

ja kunnille jatkossakin. 

 

LAPE-akatemian III-valmennuksen päättyessä marraskuussa kerätään vielä palautetta 

viimeisen valmennusjakson toteutuksesta sekä koko oppimisprosessin onnistumisesta. 

Ulkoisen arvioinnin raportti valmistuu joulukuussa 2019. 
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